
L’AJUNTAMENT INFORMA
EL CIRC ARRIBA A MARIA
El passat dissabte 7 d’abril Maria i els més 
menuts gaudiren d’un dia molt especial. Ja 
diuen que on hi ha infants hi ha alegria i, 
una vegada més, la plaça des Pou s’omplí 
d’infants convertits en petits artistes 
gràcies al Circ Bover. 

A D J U D I C A C I Ó D E F I N I T I V A 
PAVIMENTACIÓ CARRERS
En el plenari del mes d’abril es va fer 
l’adjudicació definitiva de la pavimentació 
de carrers. Una inversió del benefici de 
tots. Esperem que el més aviat possible 
comencin aquestes obres per millorar la 
circulació dels vehicles. El Carrer de 
Sineu, Ses Corbates, Ses Venes, Carreró 
Sol són alguns dels carrers inclosos en el 
projecte de pavimentació. 

MODIFICACIÓ TAXA REGULADORA  
DEL MERCAT
En un dels altres punts de la sessió 
plenària, l’equip de govern presentà una 
modificació de la taxa que regula les 
parades del mercat del divendres. 
D’aquesta manera, suposarà una rebaixa 
en relació a les taxes anteriors, que a més 
s’aplicaven de forma incorrecte. Ara, 
tothom se’n veurà beneficiat i complirem 
un dels objectius que és potenciar el 
mercat. 

APROVACIÓ PRESSUPOSTS
A q u e s t m e s s ’ h a n a p r o v a t e l s 
pressupostos de 2018, que reflecteixen les 
noves despeses i ingressos fruit de la 
nova concessió del poliesportiu. Però la 
major novetat és que s’han detallat 
algunes partides per poder augmentar la 
seva transparència, així como millorar la 

informació per poder dur un millor control i 
gestió dels doblers de l’Ajuntament. 

III 1/4  DE MARATÓ CAFÈ CAN TOMEU
Un any més hem pogut gaudir de la III 
edició del “Quart de marató Cafè Ca’n 
Tomeu. Moltes gràcies a Ca’n Tomeu, als 
Su-Atges, a la Penya madridista, Som 
Hotels, Policia Local, Consell de Mallorca, 
a tots els voluntaris que donaren un mà i 
als prop de 200 corredors que es citaren a 
Maria. Sense vosaltres tot això no hagués 
estat possible. Vos esperam l’any que ve a 
tots!! 

CERTÀMEN LITERARI CAVALLERIA DE 
ROQUETA 2018
Després de l’oportuna deliberació del jurat,  
l’Ajuntament va fer entrega dels premis, 
durant la diada de Sant Jordi, als 
guanyadors del primer certamen literari 
CAVALLERIA DE ROQUETA 2018. Des 
del consistori volem donar una especial 
enhorabona, tant a ells com a tots els 
participants per el gran nombre i qualitat 
de les obres presentades. 

PLA DE MALLORCA 2018
S’acosta el juny i es temps de ciclisme. 
Com no podia ser d’altra manera, Maria 
viurà un any més el millor ciclisme illenc 
en dues etapes que es disputaran el mes 
de juny. Podeu trobar tota la informació a 
www.plademallorca.org  

CAMPUS BC2
A més del ciclisme, el futbol també serà 
protagonista del proper mes de juny. En 
Biel Company torna a Maria per dur a 
terme el campus de futbol BC2. Com  
sempre, carregat de sorpreses i activitats 
per fer delit dels joves esportistes. 



L’AJUNTAMENT INFORMA
BIBLIOPETITS ESPECIAL SANT JORDI
Bibliopetits i la màgia dels llibres arribà de 
nou a la biblioteca de Maria en un especial  
Sant Jordi. Els menuts de 0-3 anys són 
petits, però els encanten els contes. 

TALLER DE CÒMIC 20 D’ABRIL
Una de les noves propostes pels joves de 
Maria fou el taller de còmic celebrat el 20 
d’abril. La biblioteca es va convertir en un 
taller de creació en el que tots els 
participants s’ho passaren d’allò més bé. 

DIADA DE SANT JORDI
Maria és pura cultura. Meravellós dia en la 
celebració de Sant Jordi. Sa papereria Ses 
Corbates amb els seus llibres, la màgia 
dels contes amb “un món de sons”, la 
música de “moixonies per créixer”, la 
paradeta de menjar del CEIP Maria de la 
Salut, l’entrega de premis de l’AMIPA i del 
certamen literari “Cavalleria de Roqueta” 
feren possible aquest inoblidable dia a la 
Plaça des Pou. Moltes gràcies a tots per 
viure la cultura i gaudir de Maria. 

RESEMBRA DE TARONGERS
La brigada ha duit a terme la sembra de 
tarongers per les voravies de diversos 
indrets del municipi que havien mort. 

PRESENTACIÓ MARIA 2.0
Des del primer dia, l’Ajuntament ha 
apostat per la comunicació i la innovació 
amb l’objectiu d’arribar a totes les 
persones. Per això, després d’impulsar un 
servei d’infomació via whatsApp, hem anat 
més enllà. El passat divendres 27 es va 
presentar de manera oficial la nova web 
de l’Ajuntament, molt més dinàmica, 
atractiva i adaptada a tot tipus de 
dispositius i l’App de Maria de Salut. Vos 
animam a que la descobriu i ens ajudeu a 

millorar-la entre tots. Està disponible per 
Android i Apple. Actualment està en 
proves, però al llarg de les properes 
setmanes l’aplicació ja estarà a ple 
rendiment. 

INSTAL·LACIÓ DE MIRALLS
Aques ta passada se tmana s ’han 
començat a reinstal·lar alguns miralls dels 
encreuaments més delicats que estaven 
romputs, en alguns casos, per actituds 
incíviques d’alguns. Esperem que els 
poguem aprofitar per molt de temps i entre 
tots cuidem el nostre poble, perquè el que 
és de Maria, és de tots. 

PROPERS ESDEVENIMENTS 
Una de les coses que ens agrada més és 
innovar i sorprendre al poble, per això, 
aquest mes de maig ve carregat de noves 
activitats. Començau a reservar els 
divendres de maig perquè venen plens 
d’interessants propostes: el divendres 18 
tornarà el millor teatre al Casal de Cultura 
amb l’obra “Un tramvia anomenat desig”, 
el divendres 25 viurem la primera 
foodtruck a la Plaça del Mercat i el 
següent divendres, Blues a la fresca. 


